Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A Kari Tanács
2006. október 20-i ülésének határozatai
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Kari Tanács
2006. október 20. (péntek) 13 óra
Napirendi pontok:
I. Európai- és Nemzetközi Adójogi Kutatóközpont (ENAK) tervezett létrehozása - előadó: Dr.
Bándi Gyula dékán
II. Katona Klára egyetemi docensi előterjesztése (Heller Farkas Közgazdaságtudományi
Intézet) – előadó: Dr. Bándi Gyula dékán
III. Bérezési szabályzat módosítása – előterjesztő: Dr. Bándi Gyula dékán
IV. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása – előterjesztő: Dr. Szigeti Magdolna
dékánhelyettes
V. Kari Habilitációs Bizottság tagjainak és a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat
szerkesztő bizottsági tagjainak megválasztása – előterjesztő: Dr. Bándi Gyula dékán
VI. Hallgatói díjak, juttatások megállapítása – előterjesztő: Gábor József gazdasági igazgató
VII. A költségvetés aktuális helyzete – előterjesztő: Gábor József gazdasági igazgató
VIII. Egyebek
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Az egyes napirendi pontok kapcsán a következő határozatok születtek:
I. Európai- és Nemzetközi Adójogi Kutatóközpont (ENAK) tervezett létrehozása
Az I. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács 45/2006. (X. 20.) sz. határozatával, egyhangú
szavazás mellett, az alábbiakról döntött:
Az előterjesztésben szereplő Európai- és Nemzetközi Adójogi Kutatóközpont (ENAK)
létrehozását a Kari Tanács támogatja. A Kari Tanács javasolja a rektornak, hogy az Egyetemi
tanáccsal egyetértésben alakítsa ki az ENAK helyét az Egyetem szervezetében, valamint
tisztázza az ezzel kapcsolatos legfontosabb feltételeket (financiális, infrastrukturális,
személyzeti feltételek) lehetőség szerint szerződéses, esetleg szabályzati keretek között.
A Kari Tanács egyetértett abban, hogy nem tartja indokoltnak az ENAK önálló egységként
való szervezését, sokkal inkább a meglévő Olasz Egyetemközi Központhoz kapcsolva mint
egy kutatócsoport működtetését tartja megvalósíthatónak. Mindezekben a kérdésekben
azonban a Kari Tanács döntési kompetenciával nem rendelkezik.
Ugyancsak megvizsgálta a Kari Tanács a központ szakmai vezetésére vonatkozó javaslatokat,
és támogatja azt az elképzelést, hogy a központot négy tagú tudományos tanács vezesse (Dr.
Giampaolo Corabi, Dr. Halustyik Anna, Dr. Botos Katalin, Dr. Szabó Marcel), melynek
elnöke az alapító és ötletadó jogász Giampaolo Corabi.
II. Katona Klára egyetemi docensi előterjesztése (Heller Farkas Közgazdaságtudományi
Intézet)
A II. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács 46/2006. (X. 20.) sz. határozatával Dr. Katona
Klára (Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet) egyetemi docensi címre való
előterjesztését 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
III. Bérezési szabályzat módosítása
A III. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács 47/2006. (X.20.) sz. határozatával 16 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a PPKE-JÁK munkavállalóinak bérezésére vonatkozó kari
rendelkezéseket az alábbiak szerint:
A Kari Tanács 47/2006. (X.20.) határozata
a PPKE-JÁK munkavállalóinak bérezésére vonatkozó kari rendelkezésekről
Az egyetemi oktatók munkabérének alsó határáról szóló jogszabályok figyelembevételével a
PPKE JÁK munkavállalóinak munkabére tárgyában a Kari Tanács a következőképpen
határozott:
1.1 A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók személyi alapbére - egyetemi tanárnál
legfeljebb öt évi, egyetemi docensnél, címzetes egyetemi docensnél, mestertanárnál és
adjunktusnál legfeljebb tíz évi, az adott munkakörben töltött ideje alapján - 2006. április 1.
napjától a következő:
a/ egyetemi tanár
b/ egyetemi docens
c/ címzetes egyetemi docens, mestertanár
d/ egyetemi adjunktus
e/ egyetemi tanársegéd

416.500 Ft/hó,
291.550 Ft/hó,
249.900 Ft/hó,
208.250 Ft/hó,
166.600 Ft/hó.
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1.2 Egyetemi tanárnál hat, illetve tizenegy évet, egyetemi docensnél, címzetes egyetemi
docensnél, mestertanárnál tizenegy, illetve huszonegy évet, egyetemi adjunktusnál
tizenegy évet elérő, az adott munkakörben töltött ideje alapján az 1.1 pontban
meghatározott személyi alapbér összege a következő:
a/ egyetemi tanár
b/ egyetemi docens
c/ c. egyetemi docens, mestertanár
d/ egyetemi adjunktus

429.000 Ft/hó, illetve 441.490 Ft/hó,
304.050 Ft/hó, illetve 316.540 Ft/hó,
258.230 Ft/hó, illetve 266.560 Ft/hó,
220.750 Ft/hó.

2. A részmunkaidőre szóló munkaviszonyban foglalkoztatott oktató személyi alapbére az
1. pontban előírt összeg legfeljebb egyharmada az órateher függvényében, az oktató és a
dékán közötti megegyezés szerint.
3.1 A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók kötelező heti óraszáma a PPKE SZMSZ 97.
§ (1) bekezdése alapján az alábbi oktatási foglalkozásokból és tevékenységekből áll össze:
Státusz
egyetemi tanár
egyetemi docens,
c. egyetemi docens,
mestertanár
egyetemi adjunktus
egyetemi tanársegéd,
gyakornok

Kötelező és szabadon
választható tárgyakra
vonatkozó tanrendi óra
6 óra
7 óra

Oktatói utánpótlás
Fogadóóra képzésében és nevelésében
kifejtett tevékenység
2 óra
2 óra
2 óra
1 óra

8 óra
10 óra

2 óra
2 óra

-

3.2 A részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók kötelező heti óraszáma a PPKE SZMSZ 97. §
(1) bekezdése alapján az alábbi oktatási foglalkozásokból és tevékenységekből áll össze:
Státusz
egyetemi tanár
egyetemi docens,
c. egyetemi docens,
mestertanár
egyetemi adjunktus
egyetemi tanársegéd,
gyakornok

Kötelező és szabadon
választható tárgyakra
vonatkozó tanrendi óra
3 óra
4 óra

1 óra
1 óra

Oktatói utánpótlás
képzésében és nevelésében
kifejtett tevékenység
1 óra
1 óra

5 óra
6 óra

1 óra
1 óra

-

Fogadóóra

3.3. A személyi alapbérben foglalt kötelező óraszám alóli mentességek:
a/ a dékánt és a dékánhelyetteseket heti három tanrendi óra,
b/ a Doktori Iskola vezetőjét, koordinátorát heti két tanrendi óra
c/ a Tanulmányi Bizottság és Diákjóléti Bizottság elnökét heti egy tanrendi óra munkaidő
kedvezmény illeti meg,
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amellyel a 3.1, illetőleg 3.2 pontokban megszabott kötelező óraszámot csökkenteni kell. A
több vezető beosztást is betöltő oktató munkaidő kedvezményt csak egy – a számára
kedvezőbb - jogcímen vehet igénybe.
3.4. Azoknál az oktatóknál, akik a heti kötelező óraszámukat nem érik el, az idegen nyelven
tartott óráikat kétszeres szorzóval kell figyelembe venni.
3.5. A 3.3 pontban foglaltakon túl a dékán – egyedi mérlegelés alapján – a kötelező óraszám
alól részbeni kedvezményt adhat:
a/ PhD kutatási többletfeladatokra legfeljebb heti két tanrendi óra,
b/ az egyetem (kar) érdekében végzett jelentős többletmunka esetén - az adott szervezeti
egység vezetőjének javaslatára - legfeljebb heti négy tanrendi óra terjedelemben.
3.6. A PhD kutatási többletfeladatokra a Dékán legfeljebb két félévre biztosíthat
órakedvezményt. Ennek igénylése esetén a doktorjelöltnek – tanszékvezetőjén keresztül –
konkrét munkatervet kell előterjesztenie, aminek teljesítése végett kéri az órakedvezményt.
4.1 A személyi alapbéren felül az intézetvezető és tanszékvezető 20%-os, azoknál az
intézeteknél, ahol megmaradtak a tanszékek, az intézetvezető és a tanszékvezető 15%-os, a
dékán-helyettes legfeljebb 50%-os, a dékán 70 %-os vezetői pótlékban részesül.
Dékánhelyettes esetén a tényleges feladatokhoz igazodik a pótlék pontos összege. A pontos
összeget a dékán és az érintett közös megegyezéssel állapítják meg. Ennek alapja a
jogszabályban meghatározott egyetemi tanári munkakör egyes fizetési fokozata szerinti
garantált személyi alapbér, mely 2006. április 1-től 416.500 Ft/hó.
4.2 A tanrendszerű oktatásban résztvevő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató a
középfokú “C” típusú állami nyelvvizsga után 8.550 Ft/hó, felsőfokú “C” típusú
nyelvvizsga után 17.100 Ft/hó nyelvpótlékra jogosult. Az első nyelvvizsga után nem jár
pótlék, ezen felül a második, illetve harmadik nyelvvizsga után jár nyelvpótlék. A
nyelvpótlék kiszámításánál mindig az oktató számára kedvezőbb megoldást kell
alkalmazni.
4.3. A részmunkaidőre szóló munkaviszonyban foglalkoztatott oktató nyelvpótléka a 4.2.
pontban előírt összeg egyharmada.
5.l. Az oktató a nappali és levelező tagozaton teljesített, a 3. pontban meghatározott óraszámot
meghaladó főelőadás, szabadon választható tantárgy, gyakorlat és egyéb tanrendszerű
foglalkozás fejében a személyi alapbéren felül havi bérpótlékban részesül az 5.6. pontban
foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint:
Főelőadás, választható kötelező tárgy, szabadon választható tárgy esetén:
– egyetemi tanár
12.000 Ft/heti egy óra,
– egyetemi docens
10.000 Ft/heti egy óra,
– címzetes egyetemi docens, mestertanár
8.000 Ft/heti egy óra,
– egyetemi adjunktus
7.500 Ft/heti egy óra,
– egyetemi tanársegéd
5.500 Ft/heti egy óra.
5.2. A levelező tagozat és BA szak óradíjai:
a/ egyetemi tanár, egyetemi docens, címzetes egyetemi docens
8.000.- Ft/óra
b/ mestertanár, egyetemi adjunktus, egyetemi tanársegéd, gyakornok
6.000.- Ft/óra
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5.3. Az idegen nyelvű órák óradíja egységesen: 5.000.- Ft/óra.
5.4. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató alapbére félévente 100 fő, a
részmunkaidőben foglalkoztatott oktató alapbére félévente 50 fő vizsgáztatását
tartalmazza. A kötelező vizsgázói létszám a kollokviumokra és az alapvizsgákra
vonatkozik.
5.5. A vizsgáztatásért járó pótlékok:
a/ Írásbeli vizsga javítása:
b/ Szóbeli vizsga:
c/ Záróvizsga:
tag, elnök
meghívott külső elnök esetében

200.- Ft/db,
500.-Ft/vizsgázó,
800.- Ft/vizsgázó
2.000 Ft/vizsgázó.

5.6. pont Az intézetek/tanszékek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott oktatóinak 5.4.
pontban meghatározott vizsgáztatási alaplétszám-összege jelenti az intézet/tanszék
vizsgáztatási keretlétszámát. Az oktató az 5.5. pontban meghatározott vizsgáztatási
pótlékra (kollokvium és alapvizsga esetében) akkor jogosult, ha az általa teljesített
vizsgáztatás az intézet/tanszék vizsgáztatási keretlétszámát meghaladja.
5.7. Tanrendi órák megbízás formájában történő ellátása esetén a megbízási díj összegét a
dékán határozza meg.
5.8. Az intézetek/tanszékek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott oktatóinak kötelező
óraszám-összege jelenti az intézet/tanszék kötelező óraszám keretét. Az oktató az 5.1.
pontban meghatározott bérpótlékra akkor jogosult, ha az általa teljesített óraszám az
intézet/tanszék kötelező óraszám keretén felüli teljesítést jelent.
6. A nem oktatást végző munkavállaló nyelvpótlékra jogosult, amennyiben olyan
munkakörben dolgozik, ahol az idegen nyelv használata szükségszerű. Az ilyen
munkaköröket a dékán határozza meg. A nyelvpótlék összegére a 4.2. pont az irányadó.
7. A vizsgáztatásért járó bérpótlékot és az alkalmi előadói megbízatásokért járó díjat
elszámolás alapján, a vizsgaidőszak után egy összegben kell folyósítani.
8. A határozat 2007. február 1. napján, az 5.5. pont rendelkezései 2006. október 20. napján
lépnek hatályba.
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IV. Tanulmányi és Vizsgaszabályzatra vonatkozó átmeneti kari rendelkezés
A IV. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács 48/2006. (X.20.) sz. határozatával egyhangúan
elfogadta a PPKE SZMSZ 174. § (6) bekezdésére vonatkozó átmeneti kari rendelkezést az
alábbiak szerint:
Azon hallgatók esetében, akik tanulmányaikat Karunkon 2006. szeptember 1. előtt kezdték
meg, az oklevél minősítését egyrészről a négy záróvizsga-tárgy és a diplomamunka öt
értékéből alkotott átlagból (a) mint egyik tényezőből, másrészt az Államelmélet 2., Büntető
eljárásjog 2., Egyetemes állam- és jogtörténet 2., Jogelmélet 2., Közgazdaságtan 3., Magyar
állam- és jogtörténet 2., Munkajog 2., Nemzetközi magánjog 2., Pénzügyi jog 2., Polgári
eljárásjog 3. és Római jog 2. tantárgyak átlagából (b) mint másik tényezőből számolt egyszerű
számtani átlag adja: (a+b):2.
Azon hallgatók esetében, akik tanulmányaikat Karunkon a 2006/2007. tanév 1. félévében
kezdték meg, az oklevél minősítése a második számítási tényező (b) kumulált átlaga alapján
történik.
V. A Kari Habilitációs Bizottság tagjainak és a Iustum Aequum Salutare jogtudományi
folyóirat szerkesztő bizottsági tagjainak megválasztása
Az V. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács 49/2006. (X.20.) sz. határozatával 16 igen
szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm egyetemi tanár
jelölését a Kari Doktori Tanácsba.
A Kari Tanács 50/2006. (X.20.) sz. határozatával egyhangúan elfogadta az alábbi személyek
jelölését a Kari Habilitációs Bizottságba:
Dr. Tamás András egyetemi tanár – elnök
Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár
Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm egyetemi tanár
Dr. Lábady Tamás egyetemi docens
Dr. Paczolay Péter egyetemi tanár
Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár
A Kari Tanács 51/2006. (X.20.) sz. határozatával egyhangúan elfogadta az alábbi személyek
jelölését a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat szerkesztő bizottságába:
Belső tagok:
Dr. Vókó György egyetemi tanár - társelnök
Dr. Horváth Attila egyetemi docens - főszerkesztő
Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár
Dr. Péteri Zoltán professor emeritus
Dr. Schanda Balázs egyetemi docens
Dr. Szabó Marcel egyetemi docens
Külső tagok:
Dr. Mezey Barna egyetemi tanár
Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár
Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens
Dr. Kecskés László egyetemi tanár
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Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár
Dr. Kukorelli István egyetemi tanár - társelnök
Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár
Szerkesztő:
Dr. Koltay András egyetemi tanársegéd
VI. Hallgatói díjak, juttatások megállapítása
A VI. napirendi pontban előterjesztett tájékoztatást a Kari Tanács támogatta. A Hallgatói
Önkormányzat nem fogadta el a tájékoztatást.
A PPKE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatának 20. § (4) bek., 21. § (2) bek., 27. § (3)
bek. alapján a pontos összegek meghatározása kari hatáskörbe tartozik. A szolgáltatási díjak
esetében a szolgáltatási díjak összegét az illetékes bizottság javaslatára a dékán állapítja meg
előre, minden év május 31-ig. Tekintettel arra, hogy a hallgatói díjak, juttatások összegének
megállapításánál a Hallgatói Önkormányzatnak nincs egyetértési joga, a Kari Tanács által
elfogadott tájékoztatás alapján, az abban meghatározott összegek érvényesek a kari
eljárásokban.
VII. A költségvetés aktuális helyzete
A VII. napirendi pont tárgyában a Kari Tanács Gábor József gazdasági igazgató szóbeli
beszámolóját tudomásul vette.
VIII. Egyebek
A Hallgatói Önkormányzat három előterjesztést nyújtott be a Kari Tanácsnak.
1. A Hallgatói Önkormányzatnak a vizsgalehetőségek számára vonatkozó előterjesztését a
Kari Tanács – döntési jogosultság hiányában - Rektor úr felé továbbítja.
A HÖK előterjesztés az alábbiakat tartalmazza:
A Kar Hallgatói Önkormányzata élve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti- és
Működési Szabályzatában foglaltakra figyelemmel az alábbi
előterjesztéssel él
a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 166. §. (1) bekezdése tekintetében. Tisztelettel kérjük a
Kari Tanácsot, hogy indítványozza a Szenátusban a 166. §. (1) bekezdésében szereplő “A
vizsgalehetőségek száma 10%-al haladja meg az adott vizsgára jelentkező hallgatók
számát…” szövegrész alábbiak szerinti módosítását:
“A vizsgalehetőségek száma 25%-al haladja meg az adott vizsgára jelentkező hallgatók
számát…”
Ez a módosítás biztosítaná Karunkon a korábbi bevett gyakorlat működését. A kari Hallgatói
Önkormányzat ezúton kéri a Kar és a Szenátus támogatását a fenti módosítás kapcsán.
INDOKOLÁS
A kari Hallgatói Önkormányzat álláspontja, hogy a nyáron a hallgatóság kizárásával
elfogadott új Szervezeti- és Működési Szabályzat részét képező hallgatói
követelményrendszer (Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat) e rendelkezése méltánytalan, az
ilyen mértékű csökkentés indokolatlan; ld. korábbi kari gyakorlat.
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A hatályban maradó rendelkezés növelheti a sikertelenül vizsgázó hallgatók számát, valamint
a CV kurzuson vizsgázni kívánó hallgatók számát; ez együttesen fokozott terhet jelenthet az
egyes tanszékekre. Az a helyzet állhat elő, hogy a hallgatók szakaszosan, tömegekbe fognak
érkezni az egyes tanszékekre.
2. A Hallgatói Önkormányzatnak a költségtérítéses hallgatók államilag támogatott helyre
történő átsorolásáról szóló előterjesztése tárgyában a Kari Tanács ülésén az A) pontot – annak
szóbeli értelmezését követően - a Hallgatói Önkormányzat elfogadta.
A B) pont vonatkozásában egyetértés született arról, hogy az abban foglalt rendelkezés
ideiglenes rendelkezésként került alkalmazásra a 2006/2007. tanévben.
A HÖK előterjesztés az alábbiakat tartalmazza:
A Kar Hallgatói Önkormányzata élve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti- és
Működési Szabályzatában foglaltakra figyelemmel az alábbi
előterjesztéssel él
a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 162. §. (1) bekezdése kapcsán; tisztelettel kérjük a Kari
Tanácsot, hogy indítványozza a 162. §. (1) bekezdés hatályon kívül helyezését.
A) Idézet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatából: 149.
§. (2) bekezdés “Így a Tanulmányi Bizottság dönt költségtérítéses hallgatók államilag
támogatott helyre történő átsorolásáról [162. §. (3) bekezdés].” 162. §. (1) bekezdés
szerint: “Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a
tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait
költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére költségtérítéses formában
tanulmányokat folytató hallgató léphet.”
B) A kari rendelkezés a TVSZ 162. §. (1) bekezdéséhez: “A nem beiratkozott hallgatók
helyére a dékán jelöli ki a 162. §. (4) bekezdés alapján a hallgatókat a tanulmányi
rangsor alapján. A magasabb kreditszámmal rendelkező hallgatókat előnyben kell
részesíteni. Az átsorolással kapcsolatban a hallgatóknak kérelmet kell előterjeszteniük.”
INDOKOLÁS
A Kari Rendelkezés a TVSZ 162. §. (1) bekezdéshez ellentétes a 149. §. (2) bekezdésével,
miszerint nem a Dékán jelöli ki a hallgatókat, hanem a 162. §. (4) bekezdésben foglalt
szempontok alapján a Tanulmányi Bizottság.

3. A Hallgatói Önkormányzatnak a gyakorlatokkal kapcsolatos előterjesztése tárgyában a Kari
Tanács álláspontja az, hogy a jelenleg is hatályos rendelkezés a PPKE SZMSZ vonatkozó
részének /PPKE SZMSZ 165. § (3)/ kari értelmezése, így a kari értelmező rendelkezés nem
ellentétes a PPKE SZMSZ szabályaival. Tekintettel arra, hogy a Hallgatói Önkormányzat
ebben a kérdésben ellentétes állásponton van, a vonatkozó szabályzati rész értelmezésére a
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Kari Tanács az Egyetemi Tanácsot kéri fel. Az Egyetemi Tanács döntéséig az értelmező
rendelkezés a Karon hatályban marad.
A HÖK előterjesztés az alábbiakat tartalmazza:
A Kar Hallgatói Önkormányzata élve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szervezeti- és
Működési Szabályzatában foglaltakra figyelemmel az alábbi
előterjesztéssel él
a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 165. §. (3) bekezdése kapcsán; tisztelettel kérjük a Kari
Tanácsot, hogy indítványozza a 165. §. (3) bekezdéséhez kapcsolódó – tévesen – értelmező
rendelkezésként kari szinten beiktatott rész hatályon kívül helyezését, tekintettel arra, hogy e
rész nem értelmező rendelkezés, hanem az intézményi dokumentum módosítása:
165. §. (3) bekezdés: “A gyakorlati jegyet a karok által megadott határidőig köteles a
tanár beírni a leckekönyvbe és a NEPTUN rendszerbe.”
Értelmező rendelkezésként beiktatott rész a TVSZ 165. § (3) bekezdéséhez: “A gyakorlatok
teljesítése nélkül a hozzá tartozó tantárgyból a hallgató vizsgára nem bocsátható,
aláírást nem kap.”
INDOKOLÁS
A kari Hallgatói Önkormányzat Elnökeként és tanulmányi referenseként úgy véljük, hogy a
Kar nem keretszabályzatot töltött ki szenátusi felhatalmazás alapján, hanem módosította a
Felsőoktatási Törvény 147. §. 13. pontja alapján intézményi dokumentumként szolgáló
Szervezeti- és Működési Szabályzatot “értelmező rendelkezés” címén.
Az intézményi dokumentum módosítására csupán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Szenátusa jogosult; a karok tanácsai nem.

Budapest, 2006. október 20.
Dr. Bándi Gyula s.k.
dékán
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